"رێکخراوی ئاوادانکردنەوە و فێرکردن و تەندروستی کۆمەڵ "ڕیچ
Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization
Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-031
Invitation to Bid بانگەواز بۆ تەندەر

Issue Date: 15/11/2021

پرۆژەی بیناسازی لە گوندی بیران و کارێزی سعید لە پارێزگای سلێمانی
Infrastructure Projects in Biran and Karezy Saeed Villages in Sulaymaniyah Governorate
Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-031
مەرجە تەکنیکیەکان

Technical conditions
The supplier will first be evaluated based on the
Technical Evaluation Criteria (Annex 3), after that
they will be evaluated based on submitted bid
prices.

بەڵێندەرهەڵدەسەنگێنرێت لەسەر مەرجە تەکنیکیەکان
.) پاشان هەڵدەسەنگێنرێت لەسەر نرخی تەندەر٣ (هاوپێچی

1. The vendor should open an account in RT bank
because it will be the only way for REACH
organization to transfer the money to the
supplier.

 بکاتەوە لەبەرRT  پێویستە بەڵێندەر هەژمار لە بانکی.١
ئەوەی تەنها رێگەدەبێت بۆ گواستنەوەی پارەی پرۆژەکە بۆ
.بەلێندەر

2. All the work items should be according to Iraq
General Technical Specifications (IGTS- Arabic
edition 1975), Iraqi Standard Specifications for
Roads and Bridges, specifications mentioned in
Article parts 1 and instructions of the site
engineer.

هەموو بڕگەکانی پرۆژەکە پێویستە بەگوێرەی مەرجە. ٢
گشتییەکانی بەڵێندەرایەتی لە عێراق بن و پاشان ڕێنمایی
.ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەجێ بکرێت
هەموو ئەو موادانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن پێویستە. ٣
لەباشترین جۆربن و لەالیەن ئەندازیاری سەرپەرشتیارەوە
.پەسەند بکرێن

3. All material must be from best type approved by
site engineer.
4. Construction materials should be tested
according to construction work specification or
required by supervisor engineer, and their costs
will be undertaken by the contractor.

هەموو ئەو موادانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن پێویستە تێستی. ٤
تاقیگەییان بۆ بکرێت (ئەگەر پێویست بێت یان داوابکرێت
لەالیەن ئەندازیاری سەرپەرشتیارەوە) وە تێچووی پشکنینەکان
.دەکەوێتە ئەستۆی بەڵێندەر

5. The price includes providing all materials in the
bill with transportation to the required locations
in the BOQ.

نرخی بڕگەکان دابینکردن و گواستنەوەی موادەکان بۆسەر. ٥
. پێگەی پڕۆژەکە دەگرێتەوە

6. The price includes providing laborer force and
any necessary materials for fixing all damages
occurring during this work without any
compensation.

نرخی بڕگەکان دابینکردنی دەستی کار و ەهەر مەوادێکی. ٦
پێویست بۆ چاککردنی هەر کەم و کوڕی و زەرەرو زیانێك لە
. بڕگەکانی پڕۆژەکە دەگرێتەوە

7. The contractor must be visit the project's site
before filling out the tender and bidding process,
otherwise will be consider that he visited the site.
Contractors who are interested in filling out the

لەسەر بەڵێندەر پێویستە سەردانی پێگەی پڕۆژەکە بکات. ٧
 بەپێچەوانەوە بەسەردانکراو،پێش پڕکردنەوەی تەندەرەکە
لەسەری هەژمار دەکرێت و هیچ مافێکی ڕەخنەگرتنی نابێت
 ئەو بەڵێندەرانەی کە ئارەزووی پڕکردنەوەی.لەسەر ئەو بابەتە
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tender have to participate in the scheduled site
visit at project site (Karezi Saaed village,
Piramagroon
sub-district,
Sulaymaniyah
governorate) on Wednedsay 17/11/2021 at 10:00
AM with the project engineer Sarhang Tahir 07501543900

General Conditions Submitting for Bid

تەندەرەکەیان هەیە دەتوانن سەردانی پێگەی پڕۆژەکە (گوندی
) پارێزگای سلێمانی، ناحیەی پیرەمەگروون،کارێزی سعید
 بەیانی١٠  کاتژمێر٢٠٢١/١١/١٧ ، شەممە٤ بکەن لە رۆژی
.٠٧٥٠١٥٤٣٩٠٠ لەگەڵ ئەندازیاری پرۆژە سەرهەنگ طاهر

مەرجە گشتیەکان بۆ پێشکەشکردنی تەندەر

1. Unit price should include all working costs with  دەبێت نرخی یەکەی ناو تەندەرەکە نرخی گواستنەوەی.١
transportation of materials and equipment to site کەرەستە و ئامێرەکان و تێچوی کارگێری و تێچوی
and in the site, administration costs and
.باڵوکردنەوەی تێدابێت
advertisement fee.
2. The companies and contractors shall provide  پێویستە بەڵێندەر نمونەی کەرەستە و ئامێرەکان دابین بکات.٢
materials and tools sample as per request from
.بەپێی داواکراو بۆ لیژنەی وەرگرتن
receiving committee.
3. The unit price shall be in Iraqi Dinars.

. دەبێت نرخی یەکە بە دیناری عێراقی بێت.٣

4. The payment will be release within 30 days ٣٠(  شێوازی خەرجکردنی بڕی پارەى گرێبەست لە ماوەی.٤
from the day of submitting invoices and receipt ڕۆژدا) دەبێت لە وەرگرتنی هەموو کارەکان و نوسراوە
of satisfactory inspection report through bank
.پێویستیەکان بە حەواڵەی بانکی
transferring.
5. Our organization is not responsible for any bank  ڕێکخراو بەرپرس نیە لە هیچ تێچویەکی بانکی یاخود.٥
costs, or message costs and mobile card costs.
.تێچوی مۆبایل
6. The contractor amid contact signing shall )کۆی گشتی٪٥(  پێویستە لەسەر براوەی تەندەرەکە بڕی.٦
deposit 5% in cash of the contract total amount بڕی گرێبەستەکە وەك بارمتە دابنێت لەکاتی واژوکردنی
as guarantee amount and will be returned after  وە بەڵێندەرەکە مافی داواکردنەوەی بارمتەکای،گرێبەستەکە
completion of conservative period.
.دەبێت دوای تەواو بوونی ماوەی چاکسازی
7. In case of any delay in the provision of
materials and tools without logical excuses and
out of bid terms and conditions, the supplier will
be punished by a penalty of 150,000 IQD for
each day.

 لەکاتی دواکەوتن لە جێبەجێ کردنی کارەکان لەکاتی.٧
دیاریکراوی خۆیدا پێویستە لەسەر الیەنى جێبەجێکار یاخود
 سەدو پەنجا هەزار دیناری عێڕاقی بۆ١٥٠,٠٠٠کۆمپانیا بڕی
هەر ڕۆژێکی دواکەوتن بدات بە ڕێکخراوی ڕیچ کاتێك
دواکەوتنەکە بەهۆی هەڵەی الیەنى جێبەجێکار یاخود
.کۆمپانیاکەوە بێت

8. All bid documents shall be signed and stamped,
unless the bid will be dismissed.
 پێویستە هەموو هاوپێچەکانی تەندەرەکە واژوو و مۆر.٨
. وە بە پێچەوانەوە تەندەر فەرامۆش دەکرێت،کرابێت
9. The tools and materials will be checked and
selected by a dedicated committee. and the  کەرەستە و ئامێرەکانی کە بەڵێندەر دابینی دەکات.٩
materials and tools will be rejected if there is  ئەگەر بەپێی.هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت و لەالیەن لیژنەوە
deficiency
or
none-compliance
with
.تایبەتمەندی و جۆری داواکراو نەبوو ئەوا رەت دەکرێتەوە
specifications and the type of materials will be
select by a committee.
 رێکخراو بەرپرس نیە لە گۆرانگاری لە گۆڕینی نرخی.١٠
.دۆالردا
10. Our organization shall not be held responsible
for any fluctuation in US$.
 ڕێکخراوەکەمان بەرپرس نیە لە وەرگرتنی مۆڵەتی.١١
11. Our organization is not responsible for any
.هاتوچۆ لە نێوان بازگەکاندا
transportation
permission
‘Checkpoint
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permission letters’.
، پێویستە بەڵێندەر کۆپیەك لە بەڵگەی تۆماری یاسایی.١٢
12. The contractor shall provide company  نمونەیەك لە نوسراوی فەرمی،٢٠٢١ مۆڵەتی سااڵنەی
registration document, company’s renewed  پێکهاتەی بەڕێوەبردنی کۆمپانیا و، سی ڤی بەڵێندەر،بەڵێندەر
license for 2021, a sample of the vendor's
. وە ناسامەی ژوری بازرگانی،پێکهاتەی بەڕێوەبردنی پرۆژە
official letter template, vendor's CV, their
company structure, the administrative structure
for this project, and their identification card with
Chamber of Commerce.
 ئەگە تەندەر کوژانەوە و چاکردنی تێدا بێت فەرامۆش.١٣
13. If any tender document has been erased or
.دەکرێت
edited, it will be refused.
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شێوازى پێشکەش کردنی تەندەر

How To Submit Bid Document

دەبێت تەندەرەکان لە زەرفێکی داخراو و واژووکراودا
:پێشکەش بکرێت بۆ ئەم ناونیشانانەی خوارەوە

The bid documents shall be sealed and returned in
an enclosed envelope to the below address:
Sulaymaniyah: Ibrahim Pasha quarter 208, alley
42, near Sulaymaniyah Meteorological Department
Phone number: 0770 681 5831

نزیك فەرمانگەی، ٤٢  کۆاڵنی٢٠٨ ابراهیم پاشا: سلێمانی
.کەشناسی سلێمانی
٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ :ژمارەی مۆبایل

or submitting sealed documents to below email
address:
supply@reach-iraq.org

:یاخود بەناردنی دۆکۆمێنتەکان بە واژووەوە بۆ ئیمەیڵی
supply@reach-iraq.org

The last day for submitting bid documents is on دوا ڕۆژ بۆ گەڕاندنەوەی تەندەرەکان ڕۆژی یەك شەممە
Sunday, 21/11/2021.
.  دەبێت٢٠٢١/١١/٢١
For any inquiries or explanation please send email
بۆ هەر پرسیارێك یاخود ڕونکردنەوەیەك تکایە ئیمەیڵ بنێرە
to
بۆ
supply@reach-iraq.org
supply@reach-iraq.org
or call to phone number 0770 681 5831
٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ یاخود پەیوەندى بکەن بە ژمارە مۆبایلی

: Company or Contractor Name ناوی کۆمپانیا یان بەڵێندەر
: Executive Manager بەڕێوەبەری کۆمپانیا
:Address of the company ناونیشانی کۆمپانیا
: Phone No ژمارەی مۆبایل
:Email ئیمیڵ
:Date بەروار

:Signature and Stamp واژوو و مۆر

:هاوپێچ

Annex:
1. Annex 1 – BOQ
2. Annex 2 – Project Design
3. Annex 3 – Technical Evaluation Criteria
4. Annex 4 – Invitation to bid

 – خشتەی بڕی کەرەستەکان١  هاوپێچی.١
 – دیزانی پرۆژەکان٢  هاوپێچی.٢
 – مەرجی هەڵسەنگاندنی تەکنیکی٣  هاوپێچی.٣
 – بانگەواز بۆ تەندەر٤  هاوپێچی.٤
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